LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214
Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532

Diáconos
Antônio Moreira
Gláucio Maurício – 8887-7369
Santiago Filho – 8761-1678

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

Ofertas
“Cada
um
contribua
segundo tiver proposto
no coração, não com
tristeza
ou
por
necessidade;
porque
Deus ama a quem dá
com alegria” (2Co 9:7).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Indivíduos que dizem ter sido
chamados por Deus para serem pregadores da Palavra,
evangelistas-missionários e/ou pastores-mestres, mas que não
buscam diligentemente capacitar-se para o ofício,
permanecendo ignorantes e sem qualquer instrução, só
demonstram que são pretensiosos ou fanáticos, e agem por um
espírito demoníaco. São falsos evangelistas, falsos missionários
e/ou falsos pastores.

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO

PROGRAMA VERDADE E VIDA – Recomendamos o
programa Verdade e Vida, da IPB, com o Pr. Hernandes Dias
Lopes, todo sábado, às 10:00h, na Band. Assistam!
A CAMPANHA CONTINUA! – Pedimos aos irmãos que
continuem engajados, porque ainda precisamos construir o
quarto que servirá de depósito, atrás do templo. Esta obra
deverá ser feita em janeiro do próximo ano. Portanto, quem
puder, continue contribuindo conforme a orientação bíblica em
2Co 9:7, a fim de que concluamos as nossas instalações..
SAÚDE DO PASTOR – Segundo avaliação dos médicos, a
recuperação do pastor está ótima, tanto nas cirurgias no olho,
como na coluna. Sobre as dores lombares, estas são normais,
segundo os médicos, e cessarão, com tratamento de
fisioterapia, hidroterápico e acupuntura. Nosso pastor tem
passado por grandes provações e muito sofrimento. Em todas
estas coisas, porém, damos graças a Deus pelo seu cuidado e
providência, inclusive através das incessantes orações dos
irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Selma Matias (32242214) e Angelino Santos (9107-3542); Dia 03 - Heloísa
Helena (3243-7128); Dia 08 - Irene Estefânia Vasconcelos
(8872-9473); Dia 15 - Juarez Rodrigues (3226-6183); Dia 25
- Maria Valda Brandão (3225-5178); Dia 27 - Santiago
Nascimento (pai); Dia 31 – André Bento R. da Silva, e
Janete dos Santos (3244-9779). Deus abençoe os seus
santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Nina, Pará, Santinha, Sebastião (marido de
Penha), Silvinha, Tiago, Valda, Vera (irmã de Edna); Wanda, e
pela plena recuperação do Pr. Juarez.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

QUINTA
19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

EVANGELIZAR, SEGUNDO A BÍBLIA
Efésios 4:7-14
Queridos, conquanto evangelizar seja uma tarefa de todos os cristãos, a
Bíblia é clara ao nos informar que existem certas pessoas que recebem
um “algo mais”, e este talento a mais é o dom de evangelista e/ou pastor,
que o Espírito Santo concede como lhe apraz. Podemos ver no texto
acima, que estas pessoas são vocacionadas por Deus para se dedicar
especialmente à pregação do evangelho aos não-crentes, e ao discipulado
dos convertidos. Estas pessoas são os evangelistas-missionários e os
pastores-mestres. Muito embora, repito, todos os cristãos precisem
evangelizar, no mínimo, com o seu testemunho de salvação, evidenciado
em uma vida de santidade, aqueles que recebem dons para evangelizar
passam por um processo de capacitação, a partir da identificação, pelo
pastor, da sua idoneidade e fidelidade à Palavra de Deus, conforme o
apóstolo Paulo instrui ao seu discípulo Timóteo (2Tm 2:1-2). Esta é a
única forma bíblica para a escolha de missionários e pastores. Ademais, a
própria Igreja é capaz de perceber quando algum de seus membros se
dedica mais do que os outros, demonstrando interesse maior do que os
outros pelas almas perdidas, e/ou pelo discipulado aos novos
convertidos, através da pregação da Palavra de Deus. Esse interesse será
evidenciado, antes de tudo, pela sua diligência na busca de capacitação, a
fim de ser utilizado plenamente na obra de Deus. Isso significa, na
prática, que a pessoa que recebe o dom de evangelista, seja missionário
ou pastor, certamente se esforçará em cumprir os passos necessários para
chegar ao ministério, manejando bem a Palavra da Verdade (2Tm 2:15).
Obviamente, isso requer um período de estudos em um instituto bíblico,
por exemplo, onde pastores-mestres experientes cuidarão do preparo do
vocacionado ao sagrado ministério. Foi assim que o Senhor Jesus
preparou os seus apóstolos, e estes prepararam os seus discípulos, como
se vê nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Conquanto alguns irmãos,
de forma insensata, achem que estudar Teologia “é uma perda de tempo
enquanto almas se perdem”, a eficácia da evangelização está em fazer
discípulos. Isso significa que evangelizar se completa no ensino aos
novos convertidos, e ninguém ensina o que não sabe. Portanto, assim o
evangelista-missionário como o pastor-mestre, precisam não apenas dos
ensinamentos adquiridos em seu período de formação acadêmica, como
precisarão de uma formação continuada para enfrentar com sabedoria os
problemas que surgem ao longo do seu ministério. Isso implica dizer que
a formação teológica de um evangelista, seja ele missionário ou pastor,
dura toda uma vida de estudo diligente da Palavra de Deus. A par desta
verdade bíblica, julguem aqueles que se dizem evangelistas sem o devido
preparo, sejam missionários ou pastores.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – “Louvores Sem Fim”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 116:1-5 – 12-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “A Muitas Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 61 NC – “Ações de Graças”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
38 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

Salmos 116:1-5; 12-19 (Leitura Alternada)
1 - Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
2 - Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
3 - Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; caí em
tribulação e tristeza.
4 - Então invoquei o nome do Senhor: Ó Senhor, livra-me a alma.
5 – Compassivo e justo é o Senhor; o nosso Deus é misericordioso.
12 - Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo?
13 - Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor.
14 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
15 - Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
16 - Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva; quebraste as minhas
cadeias.
17 - Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor.
18 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo,
19 - nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 78 do Breve Catecismo – Qual o décimo mandamento?
Resposta: O décimo mandamento é: “Não cobiçarás a casa do teu próximo; não desejarás
a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem
coisa alguma que lhe pertença”.

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

HINOS LITÚRGICOS
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a
mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas
ovelhas”. (Jo. 10:14-15).

